
ЗВІТ 

в.о. завідувача кафедри соціальної і гуманітарної політики Навчально-

наукового інституту “Інститут державного управління”   

ХНУ імені В.Н. Каразіна про роботу за 2021-2022 навчальний рік 

 

1. Робота з кадрами 

Підготовку студентів зі спеціальностей 051 “Економіка”, 073 

“Менеджмент” і 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 281 

“Публічне управління та адміністрування” здійснювали 8 викладачів 

кафедри, у тому числі: 

-  1 професор, доктор соціологічних наук, 

-  3 професори, доктори наук з державного управління, 

-  1 доцент, кандидат медичних наук, 

-  2 доценти, кандидати історичних наук, 

-  1 старший викладач, кандидат наук  державного управління. 

Викладачі та співробітники кафедри  значно підвищили свою 

професійну кваліфікацію  відповідно до встановлених ліцензійних вимог 

та згідно з проведеною оцінкою професійних досягнень відповідають не 

менше 6-8  пунктам.  

Необхідно відзначити, що викладачі кафедри постійно підвищують 

кваліфікацію за різними напрямами 

Бєлова Л.О., Єлагін В.П., Бульба В,Г., Карамишев Д.В. – беруть 

участь у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій. 

Карамишев Д.В. Участь у онлайн-заході “Презентація Національної 

“електронної науково-інформаційної системи URIS: робота з профілем 

дослідницьких інфраструктур” (15 лютого 2022 р.). 

Участь у вебінарі освітнього проєкту в межах ініціативи Supporting 

Ukrainian Editorial Staff (SUES) SUES Summer School “Індексація журналів 

у Директорії журналів відкритого доступу (DOAJ)” (серпень -вересень 

2022 року). 

 Гарант освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 

освіти другого “магістерського” рівня “Публічна політика і управління в 

умовах гібридних загроз”, спеціальність 281 “Публічне управління та 

адміністрування”. 

Підготовка здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового 

рівня “доктор філософії” за спеціальністю 281 “Публічне управління та 

адміністрування”. Дисципліна: “Управління суспільним розвитком”. 

Практичні семінари для учасників АТО (ООС) в рамках проєкту 

“Патріоти до влади” (вересень – жовтень 2021). Керівник Проєкту від ННІ 

“Інститут державного управління” ХНУ. 

Реалізація програми післядипломного навчання – Управління в 

українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів 

середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади спільно з 

https://bit.ly/3pfW5kV
https://bit.ly/3pfW5kV


Малопольською школою публічного адміністрування (МШПА) 

Краківського економічного університету. Керівник Проєкту від Інституту 

(грудень 2021-лютий 2022). 

Реалізація проєкту міжнародної співпраці Erasmus+: WARN 610133-

EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP “Academic Response to Hybrid Threats – 

WARN” на підставі Положення про реалізацію проєктів програм та 

управління коштами грантів програми ЄС Еразмус+ (термін дії 15.11.2019 

р. - 14.10.2023 р.). Керівник Проєкту від Інституту. 

Державний сертифікат Національної комісії зі стандартів державної 

мови про вільний рівень володіння державною мовою першого ступеня 

(Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від " 28 " 09 

2021 р. N 197). 

Вашев О.Є., Кулініч О.В.  Проходження дистанційного курсу 

«Управління проєктами» компанії «GENIUS.SPACE». 

Ігнатенко Л.Ю. Проходження онлайн навчання на курсах 

підвищення кваліфікації викладачів англійської мови міжнародного 

освітньо-методичного центру «Dinternal Education», 17 сертифікатів. 

Михайлець Л.М. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) 

наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів 

освіти на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн 

навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ 

Zoom та Moodle» (м. Люблін), 16-23 травня 2022р. (сертифікат); 

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-

педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: 

«Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора 

філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» (м. Люблін), 

19-26 вересня 2022р. (сертифікат); проходження онлайн навчання на 

курсах підвищення кваліфікації викладачів англійської мови міжнародного 

освітньо-методичного центру «Dinternal Education» (Київ), вересень-січень 

2021-22 н.р. (12 сертифікатів). 

Бульба В.Г. член Спеціалізованої вченої ради Д 08.80.08 у 

Дніпровському національному політехнічному університеті; 

- член експертної ради харківського міського конкурсу соціальних 

проектів; 

- консультант проекту GIZ «Впровадження орієнтованого на потреби 

підходу в соціальному секторі» (2021-2022 рр.). 

Меляков А.В. Лектор-тренер проєкту ПРООН «Школа соціальної 

роботи» для представників територіальних громад Донецької та 

Луганської областей (серпень-жовтень 2021р.); 

- Експерт проєкту GIZ «Впровадження орієнтованого на 

потреби підходу в соціальному секторі» (2021-2022 рр.); 
- Голова громадської організації «Інститут соціальної політики 

регіону»; 
- Член журі щорічного міського конкурсу юних істориків (з 2018 

року); 



- запрошений тренер-викладач Регіонального центру 

підвищення кваліфікації Київської області; Регіонального центру 

підвищення кваліфікації Хмельницької області. Управління внутрішньої 

політики Харківської обласної державної адміністрації; Освітньої 

ініціативи «Професійний розвиток працівників освіти та інших 

професійних спільнот». 
Тамм А.Є. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій як заступник голови правління громадської організації 

«Інституту  соціальної політики регіону» 2020-2022 рр.  

Вашев О.Є. 

1. Підвищення кваліфікації: Особистісний розвиток педагога в 

умовах сучасної освіти. Нововведення та практика. Сертифікат № 

5332264244114. 

2. Міжнародне онлай-стажування: In formal recognition of the 

completion of the international online‐internship «Modern approaches to 

medical education in the context of global challenges and digital transformation 

of medical education» February 18 – March 15, 2022, 72 h. Сертифікат № 

00217. 

3. Державний сертифікат Національної комісії зі стандартів 

державної мови про вільний рівень володіння державною мовою першого 

ступеня (Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 

"28" 09 2021 р. № 00029123). 

       Кулініч О.В. 

Член координаційної ради з питань реалізації проєктів і програм 

міжнародної технічної допомоги у Харківській області; 

Член громадської ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при Харківській обласній державній адміністрації; 

Член Координаційної ради з питань розвитку туризму при 

Харківській обласній державній адміністрації; 

Член робочої групи з впровадження громадського бюджету 

(бюджету участі) в м. Харкові 

Голова експертної ради харківського міського конкурсу іміджевих 

проєктів. 

Експерт з управління проєктним циклом Програми «U-LEAD з 

Європою». 

Лектор-тренер проектів ПРООН: 

- «Впровадження моделі проєктно-орієнтованого управління 

розвитком громад» (липень-серпень 2021 р.); 

- «Школа соціальної роботи» для представників територіальних 

громад Донецької та Луганської областей (серпень-жовтень 2021р.). 

 
 

Особисто завідувачем кафедри проф. Єлагін В.П. (відповідно 

ліцензійним вимогам - 10 пунктів). 



Підготовка здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня 

«магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Дисципліна: Управління змінами, соціальна політика. 

1. Склав екзамен з української мови на 76 балів у Національній 

комісії зі стандартів державної мови. 

2. Член колегії департаменту соціального захисту ХОДА. 

3. Віцепрезидент Спілки підприємців Харківської області.  

4. Участь у міжнародному проєкті «Бюджети участі територіальних 

громад». 
 

2. Результати профорієнтаційної діяльності 
 

Бульба В.Г. Налагодження співпраці з територіальними громадами 

Харківської області (Богодухівська, Дергачівська, Солоницівська) з метою 

презентації магістерської програми 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та  залучення на навчання до ННІ «Інститут державного 

управління» співробітників організацій та установ, що діють на території 

цих громад.  

Проведення презентації освітніх можливостей Інституту в новому 

статусі, як ННІ ХНУ імені В.Н. Каразіна, для публічних установ 

Зачепилівської і Красноградської громади Харківської області (2 особи 

стали здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти). 

Надання консультацій і підтримки  студентам, які знаходяться на 

непідконтрольних територіях чи в інших країнах щодо продовження 

навчання в Інституті; відстоювання ініціативи щодо надання академічних 

відпусток строком на 1 календарний рік для студентів, які не можуть 

виконати умови договору про навчання в частині фінансових зобов’язань 

(11 студентам різних освітньо-професійних програм і форм навчання 

надано такі академічні відпустки).   

Меляков А.В. Проведення заходів профорієнтаційного спрямування 

в громадах (Наталинська сільська ТГ, Красноградська міська ТГ) та 

навчальних закладах Красноградського району Харківської області та 

Шевченківського району м. Харкова (ЗОШ № 54, гімназія № 6). 

    Тамм А.Є., Меляков А.В. При проведенні ЗНО  з історії України 

викладачі кафедри, що брали участь як інструктори, проводили 

профорієнтаційні бесіди з потенційними абітурієнтами  

    Проведено профорієнтаційні бесіди зі студентами бакалаврського та 

магістерського рівнів підготовки як на денній, так і на заочній формі 

навчання. 

Доведено інформацію про ННІ «Інститут державного управління» 

під час зустрічі з працівниками Ізюмської ОТГ.  

      Вашев О.Є. Налагоджена співпраця з Департаментом охорони 

здоров’я Харківської обласної військової адміністрації, Департаментом 

охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, 



Департаментом охорони здоров’я Харківської міської ради, Управлінням 

охорони здоров’я Сумської міської ради. 

    Кулініч О.В. Інформування про навчання в ННІ «Інститут 

державного управління» працівників органів місцевого самоврядування 

Харківської області (Новопокровська, Безлюдівська, Південноміська, 

Слобожанська, Дергачівська, Краснокутська, Богодухівська територіальні 

громади). 

2. Запрошення на навчання в ННІ «Інститут державного управління» 

учасників тренінгу «Ефективне місцеве самоврядування як засіб зниження 

конфліктності в громадах» (м. Івано-Франківськ, серпень 2022 р.). 
 

Особисто завідувачем кафедри проф. Єлагін В.П. 

Проведення та контроль за виконанням  графіка розподілу 

відповідальних за ОТГ по профорієнтації потенціальних вступників на 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування». 
 

№ 

п/п 

Назва 

громади 

Голова Навчання в ХарРІ Відповідальний 

за ОТГ 

1 Харківський 

район 

голова 

районної ради 

 

Заплановано зустріч 

10.04.2021 с головою 

щодо питання 

інформування голів 

громад про умови вступу 

Єлагін В.П. 

Бульба В.Г. 

2 Безлюдівська 

територіальна 

громада 

Харківський р-н 

селищний 

голова 

 

 
Вашев О.Є.  

3 Дергачівська 

територіальна 

громада 

Харківський р-н 

міський 

голова 

 

Провели зустріч з 

керівниками . Чотири 

людини планують 

навчання у нашому 

закладі 

Бульба В.Г. 

4 Липецька 

територіальна 

громада 

сільський 

голова 

 
Єлагін В.П. 

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4639
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4651
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4651
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4651
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4651
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4665
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4665
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4665


Харківський р-н Слабченко 

Олексій 

Миколайович 

5 Нововодолазька 

територіальна 

громада 

Харківський р-н 

селищний 

голова 

Єсін 

Олександр 

Сергійович 

  Меляков  А.В. 

6 Пісочинська 

територіальна 

громада 

Харківський р-н 

селищний 

голова 

 

Встановлено контакт з 

селищною радою 

(керуючий справами та 

відділ освіти, культури, 

молоді та спорту), 

отримано контактні дані 

закладів загальної 

середньої освіти, 

проінформовано про 

набір абітурієнтів до 

нашого інституту. 

Запросив інформацію про 

стан освіти працівників 

ради та кількість 

випускників шкіл / ліцеїв 

Кулініч О.В. 

7 Роганська 

територіальна 

громада 

Харківський р-

н   Меляков 

Тамм 

селищний 

голова 

Черненко 

Марія 

Вікторівна 

селищний голова 

Черненко Марія 

Вікторівна  планує 

навчання в нашому 

закладі. 

Меляков А.В. 

Тамм А.Є. 

8 Солоницівська 

територіальна 

громада 

Харківський р-

н  

селищний 

голова 

Литвинов 

Сергій 

Олексійович 

Провели зустріч з 

керівниками . Дві 

людини подали 

документи до нашого 

закладу 

Бульба В.Г. 

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4665
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4672
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4672
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4672
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4672
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4680
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4680
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4680
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4680
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4681
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4681
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4681
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4681
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3. Результати науково-інноваційної діяльності 

   Всі викладачі кафедри у період 2020-2022 брали участь у 

держбюджетних та позабюджетних НДР «Національно-патріотичне 

виховання молоді в Україні: теорія та практика реалізації на регіональному 

рівні» (номер державної реєстрації 0117 U004496)», «Особливості 

реалізації державної соціальної політики органами місцевого 

самоврядування на регіональному рівні», НДР «Євроінтеграційний вектор 

розвитку України: реалізація національних інтересів в умовах глобальних 

викликів» ХарРІ НАДУ при Президентові України, 2020-2022 р. 

   Підготовка статей  у наукових  виданнях, що індексується у 

міжнародних наукометричних базах Web of Sciense  та має імпакт-

фактор менше 1: 

   Bulba V.  Project Management asa  Technology for optimizing resources 

in terms of reforming socio-economic relations / Olha Rudenko, 

Volodymyr  Bulba,Viktor   Orobei, Olga Polykova,  Oleg Kulinich // Ulinich - 

Ad Alta Journal of Interdisciplinary  research [V.5.32] 2021.   – Р. 45-51. 

     Bulba V.  Organizational and legal support for the development of 

affluent territorial communities / Volodymyr  Bulba, Yurii Kuts, Olga 

Polykova,  Stanislav Poliakov  Oleksii Stehancko. Ad Alta: Journal of 

Interdisciplinary research, 11(2), ХХI , 67 - 73  [http: // www.magnanimitas.cz 

/ ADALTA /110221/papers/A_10.pdf]. 

Bulba V. H. European public administration and Ukrainian ecological 

safety / V. H. Bulba,  O. M. Rudenko, T.V. Ivanova, I. O. Sokolova, S. 

Stankevych // Journal of Ecology, 2021, 11(9). - Р. 95-98. 

 Підготовка статей у наукових виданнях, що не індексується у 

міжнародних наукометричних базах: 

   1.  V. Bulba, V.  Biryukov.  Conceptual Principles of State Regulation of 

Formation and Preservation of Environmentally Safe Medium in Ukraine /  V. 

Bulba V., Biryukov V. - International Journal of Innovative Technologies in 

Economy :  RS Global Sp. z O.O., Poland – № 2(34) 2021. 

https://decentralization.gov.ua/newgromada/4688
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4688
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4688
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4688
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4689
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4689
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4689
https://decentralization.gov.ua/newgromada/4689
http://www.magnanimitas.cz/


 2. Бульба В. Г. Стратегічні пріоритети та практичні завдання підготовки 

управлінської еліти в Україні (з досвіду ННІ «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) 

/ Бєлова Л. О., Бульба В. Г. //  Матер. ХХ міжн. наук.-практ. конф. «Освіта 

дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції»,  11 

лютого 2022 р. – Х. : НУА, 2022. – С.18-27. 

  3. Доповідь на Міжн. наук.-практ. конференції «Освіта дорослих в умовах 

невизначеності: залучення, мотивація, тенденції»,  11 лютого 2022 р. на 

тему: «Стратегічні пріоритети та практичні завдання підготовки 

управлінської еліти в Україні (з досвіду ННІ «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна). – 

Х. : НУА, 2022 

Монографія. Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізація 

національних інтересів України: монограф. / [Д. В. Карамишев, Н. В. 

Мирна, Л. Ю. Величко та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. 

Карамишева. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. –  201 с.  

3. Публікації: 

Karamyshev D. V. Higher Education  Management System Based on 

Principles of Strategic Development /  T. Cherepovska,  I. Parubchak,  D. 

Karamyshev  // Journal of  Higher Education Theory and Practice. -  Vol. 21(14). 

- 2021. - P. 31-40.  (SCOPUS) 

Карамишев Д. В., Сотнікова Л. В. Реалізація державної політики 

України щодо забезпечення населення лікарськими засобами в умовах 

інтеграції до Європейського Союзу // Теорія та практика державного 

управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. – 

Вип. 1 (72). – С. 68-81. 

Карамишев Д. В. Організаційно-правові засади цивільно- військової 

взаємодії з питань оборони та життєзабезпечення збройних сил україни в 

умовах воєнного стану // Державне будівництво : зб. наук. праць; 

електронне видання. – Х. : ННІ “Інститут державного управління” ХНУ 

імені В. Н. Каразіна. – 2022. – № 1 (31). – С. 6-24. 

Карамишев Д. В. Організаційно-правові засади цивільно-військового 

співробітництва в умовах воєнного стану // Публічне управління ХХІ 

століття: в умовах гібридних загроз : зб. наук. матер. XХІI Міжнар. наук. 

конгресу. – Х. : ННІ “Інститут державного управління” Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, 2022. – С. 15-18. 

4. Підготовка наукових кадрів (захист кандидатської дисертації) 

Прасол Владислав Петрович, к.держ.упр., 25.00.02 – механізми державного 

управління, тема: «Механізми публічного управління розвитком 

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні» (2021 р.) 

5. Участь у міжкафедральних заходах Інституту: 

Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: 

досвід, тенденції, перспективи» 22.10.2021. 



Методичний семінар «Аудит якості освітньої діяльності та 

рейтингове оцінювання діяльності викладачів у закладах вищої освіти» 

16.02.2022. 

XХІI Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ 

століття: в умовах гібридних загроз» 27 квітня 2022 р. (опубліковано тези 

доповіді). 

Цикл онлайн конференцій і семінарів за міжнародною участю 

«Тактична допомога постраждалим в умовах бойових дій за стандартами 

ТССС (Tactical Combat Casuality Care)» (квітень-червень 2022) 

6. Голова редакційної колегії наукового фахового збірника 

«Державне будівництво» ХНУ імені В.Н. Каразіна (категорія В). 

1. Меляков А. Гендерні аспекти публічно-приватного партнерства у 

сфері малого та середнього бізнесу / А. Меляков, А. Баклан, С. Лукін // 

Теорія та практика державного управління . -  2021. - № 2. - С. 67-75. 

2. Меляков А. В., Черноіваненко А. В. Студенти-іноземці в Україні 

як об’єкт державної етнонаціональної політики // Вісник Національного 

університету цивільного захисту України : зб. наук. пр.  - Х. : Вид-во 

НУЦЗУ, 2021. - № 2 (15). - C. 242-250. - (Сер. «Державне управління»). 

3. Меляков А. В. Консультативно-дорадчі органи в системі публічної 

влади місцевого рівня // Збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції «Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та 

глобальні імперативи». (м. Хмельницький, 11 лютого 2022 року). - 

Хмельницький : Хмельницький ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова, 

2022. - С.32-34. 

4. Меляков А. В., Баклан А. О. Проблеми розвитку жіночого 

підприємництва в умовах воєнного стану в Україні // Публічне управління 

ХХІ століття: в умовах гібридних загроз: зб. наук. матер. XХІI Міжнар. 

наук. конгресу. - Х.: ННІ “Інститут державного управління” Харк. нац. ун-

ту імені В.Н. Каразіна, 2022. - С.167-170. 

Вашев О.Є. Опубліковано тези Особливості планування та 

формування госпітальних округів (ІV науково-практична конференція з 

міжнародною участю на тему: «Громадське здоров’я в Україні: проблеми 

та способи їх вирішення»). 

Шур В.М 

1. Shur V. et al Artificial intelligence for public services as a data protection 

tool in the face of global threats to national security // "Публічне управління 

ХХІ ст.: в умовах гібридних загроз": збірник наукових матеріалів ХХІ 

Міжнародного наукового конгресу. - Х., 2022 

2. Shur V. et al Local government's world experience in Ukraine. The 9th 

International scientific and practical conference “Modern science: innovations 

and «Typology of social enterprises and systematization of their classification 

features as a component of the formation of public policy on the development of 

social entrepreneurship» у міжнародному збірнику «Public administration and 

state security aspects». 



3. Опубліковано статтю «Improving Mechanisms of  State Regulation of 

Adoption as One of the Priorities of social Protection of Children in Ukraine» у 

виданні, яке індексується у «Web of Science» prospects” (May 29-31, 2022) 

SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 

4. В рамках реалізації проєкту «Впровадження орієнтованого на 

потреби підходу в соціальному секторі» розроблено стратегії розвитку 

сфери надання соціальних послуг 18 територіальних громад Харківської, 

Дніпропетровської та Запорізької областей, підготовлено низку видань: 

«Оцінювання потреб і спроможностей територіальних громад в соціальній 

сфері», «Соціальні права дитини: інструменти захисту на локальному 

рівні», «Інтегрована модель надання соціальних послуг в громаді», 

«Допомога на проживання ВПО: базові положення з урахуванням 

основних умов», «Кращі практики в соціальній політиці в умовах воєнного 

стану», «Рекомендації з написання грантових заявок для працівників 

соціальної сфери». 

Ігнатенко Л.Ю. 

1. Ignatenko L. et al “Municipal property as a strategic resource for the 

development of territorial communities” // "Публічне управління ХХІ ст.: в 

умовах гібридних загроз": збірник наукових матеріалів ХХІ Міжнародного 

наукового конгресу. - Х., 2022 

2. Ignatenko L. et al “Transformation processes in secondary educational 

institutions at the time of the war(illustrated by the case of Kharkiv, Ukraine)”. 

The 9th International scientific and practical conference “Modern science: 

innovations and prospects” (May 29-31, 2022) SSPG Publish, Stockholm, 

Sweden. 2022. 

Особисто завідувачем кафедри проф. Єлагін В.П. 

      Наукове керівництво НДР «Соціальні чинники забезпечення сталого 

розвитку Харківського регіону» УДК  35.088.6 № держреєстрації 

0116U007254. 

     Наукове керівництво НДР «Особливості реалізації державної соціальної 

політики органами місцевого самоврядування на регіональному рівні».  

Наукове керівництво НДР «Національно-патріотичне виховання 

молоді в Україні: теорія та практика реалізації на регіональному рівні» 

(номер державної реєстрації 0117 U004496). 

       Організація XХІI Міжнародного наукового конгресу «Публічне 

управління ХХІ століття: в умовах гібридних загроз» 27 квітня 2022 р. 

(опубліковано тези доповіді), модератор 6 секції соціальні проблеми 

сучасності».  

Наукове керівництво здобувачами, які отримали документ про 

присудження наукового ступеня: 

1. Козлов К.І., к.держ.упр. (2007.); 

2. Дацюк І.П., к.держ.упр. (2010.); 

3. Афанасьєва Ю.В.., к.держ.упр. (2014 р.); 

4. Мирна Н.В. к.держ.упр. (2008.); 

5. Багрич  С.П., к.держ.упр. (2015.); 



6. Мартиненко Н.М. доктор філософії (2021) 

Офіційний опонент кандидатської дисертації Буряченка Олександра 

Євгеновича  «Пенсійна система в Україні: історія становлення і теоретичні 

засади розвитку на сучасному етапі національного державотворення» 

25.00.01 -  теорія та історія державного управління 

Офіційний опонент докторської дисертації Серьогіної Тетяни 

Володимирівні  «Система надання публічних послуг в умовах 

децентралізації: методологічні засади» 25.00.01 -  теорія та історія 

державного управління 

Член спеціалізованої вченої ради членом Д 64.858.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного 

управління за спеціальностями 25.00.01 – «Теорія та історія державного 

управління» та 25.00.02 – «Механізми державного управління»; 

Голова комісії по захисту дисертації Сікала Максима 

Володимировича «Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання розвитку  ринку зерна в Україні» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі публічного управління та 

адміністрування.  

     4. Результати навчально-методичної роботи 

   Робота з формування навчальних,   робочих планів підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування відповідно до 

Національної рамки кваліфікації та вимог, визначених Законом України 

«Про вищу освіту» (за освітньою програмою 281 -«Публічне управління та 

адміністрування»). 

    Оновлені лекційні й презентаційні комплекси для участі в таких 

програмах підвищення кваліфікації публічних службовців: «Ділова 

українська мова», «Комунікація та взаємодія в органах влади», загальна 

(сертифікатна) професійна програма підвищення кваліфікації публічних 

службовців.  

      1. Підготовка тестових завдань та матеріалів візуального 

забезпечення лекцій з дисципліни «Історія України та української 

культури» - для студентів денної та заочної форм навчання (відповідно до 

плану). 

      2. Підготовка НКМД з дисциплін спеціалізації (публічне 

управління  освітою, управління якістю освіти, фінансово-економічні 

засади управління освітою, управління змінами: реалізація освітніх 

реформ та інновацій, соціальний розвиток та соціальні інновації)  для 

слухачів денної та заочної форм навчання. 

    3. Практикум з навчальної дисципліни спеціалізації «Публічне 

управління освітою». Програма підготовки магістрів. Електронне. 

4. Підготовка питань до екзамену слухачів денної та заочної форм 

навчання з дисциплін спеціалізації. 

Карамишев Д.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни 

“Управління суспільним розвитком” для здобувачів вищої освіти освітньо-



наукового рівня доктора філософії у галузі знань “Публічне управління та 

адміністрування”, зі спеціальності 281 “Публічне управління та 

адміністрування”, / уклад.: 

Д.В.Карамишев – 2021. – 64 с. 

      Вашев О.Є. Розробка методичного забезпечення та впровадження в 

навчальний процес онлайн курсів навчання за такими дисциплінами: 

- Публічне управління охороною здоров’я; 

- Політика у сфері охорони здоров’я; 

- Стратегічне управління в охороні здоров’я; 

- Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я; 

- Управління охороною громадського здоров’я. 

     Кулінич О.В. Підготовлено конспекти лекцій та презентаційні 

матеріали до дисципліни «Управління проєктним циклом».  

Особисто завідувачем кафедри проф. Єлагін В.П. 

1. Єлагін В. П. Управління соціальним та гуманітарним 

розвитком : Опорний конспект лекцій для самостійної роботи – Х. : Вид-

во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. – 256с 

   2. Єлагін В. П. Програма та методичні вказівки з дисципліни 

“Управління соціальним і гуманітарним розвитком” для слухачів ІІ курсу 

всіх форм навчання. - Х. : ХарРІ НАДУ, 2021. - 24 с. 

    3. Єлагін В. П. Проєктний аналіз в соціальній сфері: Методичні 

вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Соціальна 

політика”. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. - 35 с. 
 

5. Напрями розвитку кафедри відповідно до Стратегії розвитку 

університету на 2020-2025 р. 

У рамках стратегії розвитку кафедри відповідно до Стратегії 

розвитку університету на 2020-2025 р. передбачено 

Освітня діяльність 

1. Розробити та послідовно втілювати в життя Стратегію розвитку 

кафедри соціальної і гуманітарної політики на період до 2025 р., де 

передбачити такі пріоритетні цілі: 

-  послідовна інтеграція у європейський освітній простір: 

-  посилення співпраці та творчої взаємодії з органами публічного 

управління, залучення їх до науково-практичних та навчально-виховних 

заходів; 

- підвищення компетентності, відповідальності, професіоналізму  та 

здатності до творчого підходу співробітників кафедри; 

- забезпечити наявність сертифікатів не менше як у 50 % викладачів 

кафедри; 

- продовжити роботу із забезпечення академічної мобільності 

студентів та викладачів Інституту; 

- розширити міжнародне співробітництво з університетами Європи; 



- забезпечення моніторинг та оновлення освітніх програм на основі 

європейського досвіду і міжнародних стандартів; 

-  втілювати в освітній процес міжнародні стандарти. 

Перспективні напрями розвитку кафедри на 2023/2024 н.р. 

Активізувати публікаційну активність членів кафедри, у тому числі 

в журналах, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та 

Web of Science. 

Поновити практику стажування членів кафедри, які викладають за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування, в органах 

публічної влади за змістом дисциплін. 

Навчальну, науково-методичну й організаційно-виховну діяльність 

кафедри спрямувати на вироблення достатнього рівня мовної компетенції 

студентів. 

Домагатися втілення в життя основних вимог Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». 

Реалізувати в практичній діяльності викладачів положень Концепції 

Державної цільової національно-культурної програми. 

Модернізація навчального процесу та впровадження інноваційних 

освітніх технологій. 

Розвиток співпраці з органами місцевого самоврядування 

Розвиток співпраці зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої 

освіти. 

Розвиток міжнародної співпраці. 

     Встановлення партнерських відносин із Регіональними центрами 

підвищення кваліфікації, сприяння використанню науково-методичних 

розробок викладачів кафедри в діяльності РЦПК; 

       Сприяння оволодінню викладачами кафедри новітніми інструментами 

дистанційного навчання, використанню сучасних  інформаційно-комуніка 

тивних технологій в навчальному процесі. 

 Звіт затверджено на засіданні кафедри Протокол № 18 від 30 червня 

2022 року. 
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гуманітарної політики Навчально-наукового 
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Програма розвитку кафедри соціальної і гуманітарної політики ННІ 

‘‘Інститут державного управління’’ 

 

1. Мета реалізації програми 

Місія кафедри інноваційна, практико орієнтована освітня і 

дослідницька діяльність з підготовки висококваліфікованих управлінських 

кадрів у галузі освіти, охорони здоров'я, соціальної та гуманітарної 

політики, повністю інтегрована в реальний сектор і враховує потреби 

сучасності. 

Мета роботи кафедри – підготовка висококваліфікованих бакалаврів, 

магістрів, діяльність яких спрямована на професійне обслуговування 

стабільного функціонування управлінських суб'єктів України, за вищими 

освітнім програмами і стандартами, які відповідають міжнародним 

стандартам якості, підвищення практичної цінності результатів наукових 

досліджень. 

Пріоритетні напрямки роботи кафедри 

 

- поєднання основ класичного академічної освіти і нових тенденцій 

сучасної науки; 

- інтеграція теоретичних знань та практичної підготовки; 

- формування нових професійних компетенцій; 

- міждисциплінарний, системний підхід до педагогічної та 

дослідницької діяльності; 

- розвиток наукових досліджень; організація дослідницької діяльності 

слухачів та студентів, що інтегрує наукову, навчальну та професійну 

спрямованість; 

- гуманізація й індивідуалізація освітнього процесу; 

- розвиток конкурентних переваг кафедри. 

2.1. Навчально-методична робота 

- розробка технічного забезпечення викладання навчальних дисциплін 

на платформі Google; 

- підготовка методичного забезпечення курсу «Українська мова в 

публічному управлінні» для подальшого впровадження в програму 

підготовки магістрів публічного управління; 

- підготовка магістрів за спеціальністю “Управління охороною 

здоров’я”; 

- впровадження інтерактивних методів навчання; 

- оновлення освітніх програм на основі стандартів європейського 

освітнього простору в контексті Болонського процесу. 
 

2.2. Науково-дослідна робота 

- Реалізація виконання завдань позабюджетної НДР «Формування 

мовної особистості публічного управлінця» (0120U105747). 

- Завершити в червні 2024 року роботу над виконанням усіх етапів 

трьох ініціативних НДР за такими темами: «Реалізації державної 



соціальної політики органами місцевого самоврядування в умовах 

децентралізації» (реєстраційний номер 0120U105741), «Розвиток мовної 

особистості публічного управлінця» (реєстраційний номер 0120U105747), 

«Підходи до удосконалення системи навчання іноземним мовам публічних 

управлінців» (реєстраційний номер 0120U105748); підготувати звіти й 

передати до УкрІНТЕІ. 

- Ініціювати виконання нової НДР, долучивши до роботи над темою 

в тому числі здобувачів усіх рівнів вищої освіти . 

Участь у розробці загальнодержавної та регіональної 

охороннооздоровчої політики; 

  Опрацювання, апробація та впровадження у практику нових 

організаційних форм удосконалення навчального процесу згідно з 

моделями Колба та Таксономією Блума. 

- робота в рамках науково-дослідної теми (прикладна): «Науково-

методичне підґрунтя удосконалення системи навчання іноземних мов 

фахівців у сфері публічного управління та адміністрування»; 

- продовження роботи над кафедральною темою «Реалізація 

державної соціальної політики органами місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації».  
2.3. Організаційна робота 

- удосконалення електронного документообігу; 

- підтримка сторінки кафедри на вебсайті університету; 

- відновлення діяльності філіалу кафедри в Харківському районі; 

- підтримка зв'язків з випускниками. 

2.4. Виховна робота 

- популяризація поваги до української мови шляхом проведення 

конкурсу на кращий твір до Дня української писемності та мови; 

- виховання почуття патріотизму за допомогою конкурсу на краще есе 

до Шевченківських днів. 

- проведення навчально-комунікативних заходів іноземними мовами; 

-   викладання в рамках Школи розвитку "Академія управлінської 

майстерності" для лідерів шкільного самоврядування; 

-  проведення турнірів з інтелектуальних ігор для слухачів, студентів 

та аспірантів.  

Звіт затверджено на засіданні кафедри Протокол № 18 від 30 червня 

2022 року. 
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